Februari 2018
Mededelingenrubriek van vereniging "De Binnenvaart"
Agenda
Zaterdag 3 maart
Woensdag 7 maart

Zaterdag 10 maart

23-24-25 maart
Zaterdag 7 april

29-30-31 mei
Zondag 1 juli
30 juli t/m 13 augustus

Museum geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
Ver. ‘De Binnenvaart’, World Ship Society afd. noord en Stichting De
Blauwe Zwaan organiseren een avond voor leden en belangstellenden.
Het begint om 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur. Toegang gratis. Zie
ook ommezijde.
Jaarvergadering op het STC in Rotterdam in de Maaszaal –
Lloydstraat 300, 3024 EA in Rotterdam. www.stc-r.nl Havennummer:
230. Routes: metrostation Coolhaven; tramlijn 8; waterbus
Willemskade; of met de watertaxi. Aanvang bijeenkomst 13:00 uur
(zaal open 12:00 uur).
Open scheepvaart dagen Antwerpen. We zijn er aanwezig met een
eigen stand.
Museum geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Om 14.00 uur lezing door
Hans Blok over de Dordtse Scheepsbouw, 1740-1800. In samenwerking met de Augustijnenhof.
Shipping Industry Gorinchem.
Boekenmarkt in Dordrecht. We staan daar met een eigen kraam.
15e Maritieme studiereis naar Noordwest Frankrijk. Er zijn nog
enkele plaatsen vrij. Per luxe touringcar vanaf Dordrecht naar
Nantes, cruise over de Loire met nieuw gebouwde raderboot, daarna
met touringcar naar Orleans en Conflans en aansluitend cruise over de
Seine van Parijs naar Honfleur. Op de terugweg per bus via Le Havre
naar Dordrecht. Programma: www.debinnenvaart.nl onder maritieme
studiereizen. Voor meer informatie en boekingen.: EUROCULT –
LITO o.v.v. De Binnenvaart. Wittevrouwenstraat 36, 3512 CV
Utrecht. Telf; 030-2439634, Email: info@eurocult.nl website:
www.eurocult-lito.nl

Iets voor U?
Het bestuur van vereniging 'De Binnenvaart' zoekt leden (m/v), die zich actief willen inzetten voor een
bestuursfunctie. Door het vertrek van een aantal bestuursleden, is het bestuur in de "gevarenzone"
gekomen en kan wel wat versterking gebruiken.
Draagt u de vereniging een warm hart toe en heeft u een positieve instelling, dan bent u hierbij van
harte uitgenodigd om de vereniging vooruit te helpen. Bestuurlijke ervaring is beslist geen vereiste,
maar is natuurlijk welkom. Belangrijk is dat u zich wilt inzetten voor de vereniging.
In het bijzonder zoekt het bestuur naar een vrouw of man, die de contacten naar buiten, zoals met de
regio en de pers, zou willen onderhouden.
Heeft u enige kennis van, of gevoel voor, computerprogramma’s en digitalisering, ook dan zou het
bestuur graag kennis met u maken.
Heeft u verfrissende of vernieuwende ideeën over de vereniging, schroom dan niet contact op te
nemen met de voorzitter Ad Schroot, of de secretaris, voor een oriënterend gesprek.
Vereniging 'De Binnenvaart' is het waard om goed bestuurd te worden!

Lezing in het Schipperscentrum De Witte Zwaan in Groningen op 7 maart
Op woensdagavond 7 maart 2018 organiseren Ver. De Binnenvaart, World Ship Society afd. noord en
Stichting De Blauwe Zwaan een avond voor leden en belangstellenden.
Aan de hand van oude foto’s en ansichtkaarten neemt Harry de Groot u mee terug in de tijd, hij laat
beelden zien van het schippersleven zoals onze ouders en grootouders dat hebben geleefd. Onder de
titel “De Groninger Steilsteven – van lastdrager tot woonschip” staat een binnenschip centraal dat
aanvankelijk als zeilschip werd gebouwd maar al snel evolueerde naar motorische voortbeweging,
hetzij met een ingebouwde motor of door middel van een zijschroefinstallatie of opduwer.
Getracht wordt een beeld te schetsen van de producten van verschillende werven, maar ook het leven
aan boord en de reizen die werden gemaakt. Werd de steilsteven vaak gezien als een schip voor de
provinciale vaart, de geschiedenis laat zien dat heel Europa het werkterrein van deze handige
scheepjes werd. Door schaalvergroting werden ze uiteindelijk uit de markt gedrukt en dienden nadien
vaak tot woning van de oud-schipper. Studenten en andere woningzoekenden waren graag bereid de
schepen over te nemen waardoor er nog veel steilstevens in grachten en havens terug zijn te vinden.
Gelukkig is een flink aantal door hun eigenaar in oude staat terug gebracht en staat te boek als ‘varend
erfgoed’.
Het programma begint om 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur. Toegang gratis.
Locatie: Schipperscentrum De Witte Zwaan aan het Eemskanaal in Groningen, achter de
Praxis.
Iets voor U?
Wilt u graag uw kennis over de binnenvaart uitdragen aan geïnteresseerden?
Op ons Binnenvaartcentrum in Dordrecht is ruimte voor een of meer vrijwilligers (dus u kunt u ook
samen aanmelden), die bezoekers een rondleiding willen geven in ons museum. Ook als u op een
andere manier actief wil worden binnen onze vereniging, nodigt het bestuur u uit. U kunt u zich
melden op: secretaris@debinnenvaart.nl
Keimpe Jan de Jong – e-mail k.j.de.jong@kpnmail.nl heeft de volgende oproep: Voor mijn
stamboom ben ik op zoek naar afbeeldingen van het tjalkschip MARIS STELLA. Gebouwd in
Martenshoek in 1889, lengte 24,28 x breedte 4,94 m; waterverplaatsing 159,264 ton. Eerste meting in
Zwartsluis met nummer Zs 33N; district en volgnr. 33; op 11 juli 1904 in Zwartsluis. Brandmerk 1239
B Rott 1927. Naam van het schip JONGE ANNA. Eigenaar J.A. de Jong, domicilie Oudega
Wymbritseradeel. Op verzoek van Andries Gerbers, schipper, is het oude brandmerk 8044 Rott 1895
verwijderd. De MARIS STELLA is 21 maart 1994 doorgehaald in de registers. Andries was geboren
in Emmen en gehuwd met Hillichiena Buurma uit Groningen. Informatie en of fotomateriaal gaarne
sturen aan Keimpe Jan de Jong.
Nieuwe boeken
Naast ons eigen boek ‘In 100 jaar van scheepswerven naar Stadswerven’ (€ 30,00) zijn weer te koop
de nieuwste uitgaven van De Alk: Binnenvaart 2018 – Sleep & Duwvaart 2018 en het Jaarboek 2017.
Deze kosten € 25,00 per stuk.
Geschiedenis van het Apeldoorns kanaal (€ 25,00) .
Zaterdag openstelling (10.00 – 16.00 uur) van het Binnenvaartmuseum in 2018 (toegang gratis)
aan boord van de René SIEGFRIED - Maasstraat 13 - 3313 CR Dordrecht. De museum
openstellingen op de eerste zaterdag van de maand zijn op 3 maart – 7 april – 5 mei - 2 juni – 7 juli – 4
augustus – 1 september – 6 oktober - 3 november – 1 december.
Postbus 24066 - 3007 DB Rotterdam / e-mail info@debinnenvaart.nl IBAN nr.:
NL94.INGB.0006.259.387

